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Ano:7º 
Área: Português 
 
 

 Leia a letra da música Mais uma vez, de Legião Urbana para responder as questões de 01 a 10. 
 

Mais uma vez 
 

Mas é claro que o sol vai voltar amanhã 
Mais uma vez, eu sei 

     Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã 
     Espera que o sol já vem 

Tem gente que está do mesmo lado que você 
     Mas deveria estar do lado de lá 

     Tem gente que machuca os outros 
     Tem gente que não sabe amar 
     Tem gente enganando a gente 

Veja a nossa vida como está 
     Mas eu sei que um dia a gente aprende 
     Se você quiser alguém em quem confiar 

     Confie em si mesmo 
     Quem acredita sempre alcança 

Mas é claro que o sol vai voltar amanhã 
     Mais uma vez, eu sei 

     Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã 
     Espera que o sol já vem 

Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena 
     Acreditar no sonho que se tem 

     Ou que seus planos nunca vão dar certo 
     Ou que você nunca vai ser alguém 
     Tem gente que machuca os outros 

     Tem gente que não sabe amar 
Mas eu sei que um dia a gente aprende 

     Se você quiser alguém em quem confiar 
     Confie em si mesmo 

     Quem acredita sempre alcança… 
     Quem acredita sempre alcança… 
     Quem acredita sempre alcança… 
     Quem acredita sempre alcança… 

 

                                                                             Link: http://www.vagalume.com.br  
 
 1. Após analisar a letra da canção responda: a temática é positiva ou negativa. Em seguida, 
explique por quê. 
  
 2. “Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus 
planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém….quem acredita sempre 
alcança!” Muito motivacional esse trecho da música, mas você concorda com essas afirmações? 
Justifique sua resposta. 
  

http://www.vagalume.com.br/
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 3. ”Se você quiser alguém em quem confiar, Confie em si mesmo…” Após fazer a leitura desse 
verso, a que conclusão você chega? 
  
 4. ”Mas é claro que o sol vai voltar amanhã…” “Espera que o sol já vem…” O que o sol representa 
nesses versos? Explique. 
  
 5. Observe o título da canção: “Mais uma vez”. Se você pudesse voltar ao passado, o que gostaria 
de fazer mais uma vez? Comente. 
  
 6. É possível fazer uma reflexão com a leitura da canção. Você concorda com as afirmações feitas 
pelo eu lírico? Qual afirmação você concorda plenamente? Qual afirmação você discorda? 
  
 7. A música tem a estrutura de um poema. Ela é escrita de forma disponibilizada no meio da folha, 
possui rimas (geralmente), possui versos e estrofes. Quantos versos tem na letra da música? 
  
 8. Retire dois pares de rimas da canção. 
  
 9. Há estrofes na música? Quantas? 
  
 10. Será que “Quem acredita sempre alcança”? Comente. 
  
                                                                                   Disponível em: www.acessaber.com.br 

 
 
 11. A alternativa que apresenta classes de palavras cujos sentidos podem ser modificados pelo 
advérbio são: 
 a) adjetivo - advérbio - verbo. 
 b) verbo - interjeição - conjunção. 
 c) conjunção - numeral - adjetivo. 
 d) adjetivo - verbo - interjeição. 
 e) interjeição - advérbio - verbo. 
 
 12. Das palavras abaixo, faz plural como "assombrações" 
 a) perdão. 
 b) bênção. 
 c) alemão. 
 d) cristão. 
 e) capitão. 
 
 13. Marque a frase em que o termo destacado expressa circunstância de causa: 
 a) Quase morri de vergonha. 
 b) Agi com calma. 
 c) Os mudos falam com as mãos. 
 d) Apesar do fracasso, ele insistiu. 
 e) Aquela rua é demasiado estreita. 
 
 14. "Enquanto punha o motor em movimento." O verbo destacado encontra-se no: 
 a) Presente do subjuntivo. 
 b) Pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo. 
 c) Presente do indicativo. 
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 d) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
 e) Pretérito imperfeito do indicativo. 
 
 15. Aponte a opção em que muito é pronome indefinido: 
 a) O soldado amarelo falava muito bem. 
 b) Havia muito bichinho ruim. 
 c) Fabiano era muito desconfiado. 
 d) Fabiano vacilava muito para tomar decisão. 
 e) Muito eficiente era o soldado amarelo. 
 
 16. A flexão do número incorreta é: 
 a) tabelião - tabeliães. 
 b) melão - melões 
 c) ermitão - ermitões. 
 d) chão - chãos. 
 e) catalão - catalões. 
 
        Disponível em: https://umbomprofessor.blogspot.com/2012/03/classes-de-palavras-atividades-com.html 

https://umbomprofessor.blogspot.com/2012/03/classes-de-palavras-atividades-com.html
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